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Nesaraujamās saites: restaurācija būvniecības procesā
Angļiem ir šāds teiciens: „If you
want done something good, do it yourself” („Ja gribi, lai kaut kas ir izdarīts
labi, dari to pats”). Ir arī tāda lieta kā
aktīvā pilsoniskā pozīcija. Ir diezgan
populārā atziņa par to, ka, jo mazāk
iejaucās objektā, jo labāk (lielā mērā
attiecas uz restaurāciju). Ir subjektīvā
cilvēciskā ziņkārība. Ir atbildīgums
– profesionālais un personīgais. Ir
iekšējie diemžēl ierobežoti resursi...
1. nodaļa. Parkets pret laminātu
jeb galvenais – neticēt!
„Kā cienījamā uzskata, vai mūsu
dejotājiem patiks lēkāt pa lamināta
grīdu?” – sarkasms pieredzējušā
būvnieka jautājumā kolēģei no
administrācijas man atklājas tikai pēc
vairākām dienām, kad saprotu, ka
runa ir par esošā parketa nomaiņu zālē
pret... laminātu. Kā? Kāpēc? Kādā
sakarā? Uzdodu vecākiem kolēģiem
šos jautājumus un saņēmu pretī
emocionālo sašutumu. Jā, aktu zālē
paredzēts remonts, tāmes pozīcijā par
esošo grīdu – parketa demontēšana un
nodilumizturīgā lamināta ieklāšana.
Aizeju uz aktu zāli: esošais par-

kets sen nav kopts (respektīvi, ilgu
laiku netiek kopts pareizi), ir dažas
vietas, kas cilājas, atsevišķiem parketa dēlīšiem nošķēlumi, fragmentu
zudumi. Esošais parkets nekāds senais nav – padomju laika. Tātad arī
īpašas vēsturiskās vērtības nav. Nav
arī nekādas mākslinieciskās vērtības.
Bet! Ozolkoka dēlīšu nomaiņa
pret laminātu – pat vislabāko un
visnodilumizturīgāko?
Uzdodu atkal šo jautājumu savam
sarkastiskajam kolēģim. Saka, viss
esot tāpat izlemts. Bet pēc brīža piemetina, ka atnāks viņa bijušais students, būvnieks-praktiķis, kas „jēdz
no grīdām” un apskatīsies parketa
stāvokli. Varbūt teiks, ka patiešām
neatmaksājas atjaunot esošo parketu.
Būvnieks-praktiķis beigās tā arī pasaka – parkets nav tādā stāvoklī, lai
ar viņu ņemtos (būvniekiem pārsvarā
vienkārši negribas „ņemties”).
Man nav miera. Zvanu uz vairākām
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„parketnieku” firmām, ar vienu
sarunāju tikšanos aktu zālē. Es pazīstu
būvniekus – diemžēl lielākoties tiem
patiešām nepatīk „krāmēties” ar veco.

Atjaunot vecu ēku? Nē, labāk nojaukt un uzcelt jaunu. „Uzfrišināt”
vecu parketu? Nē, labāk noraut nost
un uzlikt „klik-klik” laminātu. Bet
parketa meistariem tā ir „maize”,
noteikti teiks, ka parketu atjaunot
var, jautājums tikai, vai viņu cenas piedāvājums nepārsniegs tāmē
aprēķinātas grīdas seguma nomaiņas
izmaksas.
Atšķirība izmaksās ir. Vismaz
pusotru reizi. Par labu... parketa
atjaunošanai! Lieku šo visu direktora priekšā: būtiskākās lietas, kas
varētu formāli nepatikt – parketa
atjaunošanas izmaksas un termiņi
– ir krietni labāki nekā piesolītais
par grīdas seguma nomaiņu. Man
prieks un lepnums par paveikto! Vēl
nedrīkst teikt – parkets izglābts, bet
viss, ko es varēju izdarīt tā labā, ir
izdarīts! Neticībai (būvniekiem šajā
gadījumā) ir spēks!
2. nodaļa. Profesionālā ziņkārība
jeb kā pavadīt brīvākās darba dienas
„Anna, ņemam skalpeļus un ejam
kasīt zāles sienas” – ar šo frāzi
pasniedzēja Ināra Heinrihsone izmaina manas vēl nesaplānotas, bet
ļoti rāmas (ja neteikt garlaicīgas)
darba dienas praktiski tukšajā
koledžā. „Kamēr tur demontāžas haoss, jāizmanto izdevība!” – remonta
laiks ir kā radīts 1912.gadā celtas
jūgendstila ēkas aktu zāles interjera
izpētei. Mani nevajag ilgi pierunāt
vai teikt divreiz. Viens-divi, un mēs
celtniekiem un administrācijai par
izbrīnu darba tērpos stāvam aktu zālē
un „zondējam” esošo sienu apdari.
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Krāsojuma slāņu skaits ievērojams.
Viens no tiem – koka paneļu imitācija.

kas tiešā veidā attiecas uz notiekošajiem
remontdarbiem. Protams, izpēte iedota
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ģipškartonam aktu zālē praktiski
nonākusi līdz direktoram kolēģa
konkrētajās darbībās. Malacis! Man
jau šķiet, ka arī šis neveiklais remonta moments nu ir atrisināts.
Dzīvē turpina kūsāt. Līdz aktu
zālei īsti nenonāku, bet pēkšņi doma
– jāapskatās, kā tagad ir. Ienāku iekšā
un... Vēsturiskā parketa nav. Prasu

Vēsturisko margu fragments

1930-to gadu beigu koka paneļu
imitācija
Laikam interesantākais no visiem.
Atsedzam lielāku fragmentu, lai
administrācija arī papriecājas. Es
brīnos par I.Heinrihsones pieredzi, kad
viņa nodatē vienu vai otru krāsojuma
slāni pēc toņa un slāņu secības vien.
Kā „neticīgais Toms” sevī nodomāju:
„Kā lai to var pierādīt?”, bet tad atrodas arhīva fotogrāfijas, kas apstiprina pasniedzējas teikto. Cik daudz
interjeri jāizlaiž caur rokām (skalpeli),
vērīgām acīm un analītisku prātu, lai
spētu identificēt interjera tapšanas
laiku līdz desmitgadēm?
Vienā dienā celtnieki norauj nost
vecu balkona apšuvumu un... atsedzās
oriģinālās metāla margas! Tad vecais
riģipsis „krīt” arī no virsskatuves
daļas... Skaistās ģeometriskā raksta
margas arī tur! Kasām nu jau ne tikai
sienas, bet „rokam” arī dokumentācijā.
Cik nu tā mums ir pieejama! Azarts
pārņem. Arī zem demontētās skatuves
saglabājies parkets, vecāks par
pārējās daļas parketu. Tas jau izskatās
pēc oriģinālā, vēsturiskā! Beigās
top neliela izpētes dokumentācija
– visu konstatēto liekam uz papīra
un nosūtam visiem, kam, kā mums
liekas, varētu būt interese par aktu
zāles vēsturisko interjeru.
Izpētes atskaitē arī rekomendācijas,

arī direktoram, jo viņam visā šajā remontdarbu procesā ir gala vārds.
Un kāds man prieks, kad pēkšņi ieraugu – atsegtas vecās ailas sienās ar
vēsturiskajiem kādreiz stiklotajiem
aizpildījumiem! Direktors patiešām ir
ieklausījies un ņēmis vērā mūsu ieteikumus!
3. nodaļa. Būvnieks paliek būvnieks
jeb bez komentāriem
Paiet pāris nedēļas. Dzīvē daudz
kas izmainās. Aktu zāles „lieta”
piemirstās. Ja jau padomju parkets tiks
atjaunots, tad nešaubos, ka vēsturisko
sagaida tāds pats liktenis. Notikusi arī
interesentu un remontā iesaistīto personu sanāksme par aktu zāles interjera
nākotni. Margas koledža „uzfrišinās”
saviem spēkiem – pamazām prakšu
laikā, topošajiem metāla restauratoriem būs ko ņemties! Arī atsegtos ailu
aizpildījumus noteikti var lēnām atjaunot un rekonstruēt trūkstošus pēc
vēsturiskajiem paraugiem. Bet...
Demontētas skatuves daļas sienas
tomēr paredzēts apšūt ar ģipškartona
loksnēm. Jā, sienas nav ideāli gludas. Jā, mazliet dažās vietās jāsaved
kārtībā apmetums. Jā, varbūt vajadzēs
vairāk piedomāt par to, ko un kā darīt.
Viens kolēģis aktīvi reaģē uz šo ziņu
un atnes savu darba objektu fotoalbumu, kur var redzēt viņa pieredzi sienu vecā apmetuma restaurācijā. Ejot
prom no darba, redzu viņu un direktoru
runājam ap to fotoalbumu. Tātad mana
iekšējā, un vārdos izteikta pretošanās

Sākotnējā parketa fragments:
“skujiņā” ar 40 x 8 cm ozola
dēlīšiem, ierāmēts ar 30 x 3,5 cm
dēlīšu frīzu joslu
turpat esošajam būvstrādniekam,
kur tas, vīrietis atsaka: „Izmeta”.
Viss noplok... Es neticu, bet... Aizrakstu parketa meistaram. Tas zinās
patiesību. Atbilde sažņaudz sirdi
– „Neņēmām nevienu pašu dēlīti”.
Tātad, tiešām izmests?! „Kāds celtnieks esot savācis sev”.
Sienas un no vecajiem riģipša
apšuvumiem „atbrīvotais” balkons...
atkal tiek šūti ciet ar jaunajām
ģipškartona loksnēm. Krievi saka

Kārtējā visa – t.sk. atsegto (!)
vēsturisko durvju ailu – aizšūšana ar
ģipškartona loksnēm
šajā gadījumā: „Шило на мыло”,
t.i. no slikta izvēlēties vēl sliktāku.
Studenti-metāla restauratori Ievas
Baļļas vadībā jau sāk tīrīt vēsturiskās
balkona margas. Šobrīd tiešām
vienīgais, kas iepriecina.
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Epilogs jeb cerība un pārdomas
Remontdarbi turpinās. To plānotais
pabeigšanas termiņš – novembra
sākums. Gan jau beigās izskatīsies...
smuki apšūts un nokrāsots. Interesanti, kāds būs jaunais grīdas segums
bijušās skatuves daļā, ko paredzēja
neatjaunot, bet veidot transformējamu
un pārceļamu vienā vai otrā zāles
galā?
Kas ir pozitīvi? Liela ozolkoka
parketa daļa tomēr būs saglabāta un
atjaunota. Cerams! Un beigās tik
jāpasaka apkopējām, kā to pareizi
kopt! Pēc ģipškartona piešūšanas, uz
tagad caurumotajām sienām tomēr
paliks visi atrastie krāsojuma slāņi,
arī skaistā koka paneļu imitācija.
Zem jaunā apšuvuma paliks arī veci
ailu aizpildījumi. Kādreiz tomēr
būs iespēja tos restaurēt. Iespēju
robežās veikta daļa no aktu zāles
arhitektoniski-mākslinieciskās

inventarizācijas un tā ir pieejama
arī papīra formātā. Galu galā savestas kopā divas jomas – būvniecība
un restaurācija: jomas, kurām
jāsadarbojas, bet kurām acīmredzot
ir pārāk atšķirīgas pamatvērtības vai
izpratne par tām. Jācer, ka šīs divas jomas, sākot ar koledžas līmeni,
mācīsies tālāk ne tikai labi sadzīvot
kopā (kas jau nebūtu slikti), bet arī mijiedarboties un sadarboties. Jautājums
par restaurācijas darbu vadītāju
aktualizējams!
Ko es personīgi varu darīt aktu
zāles labā? Te nu jāatgriežas pie šī
raksta paša sākuma: ko varēju „do it
yourself” – izdarīju un savu aktīvo
pilsonisko pozīciju paudu, cik nu
spēju un varēju. Iejaukšanās objektā
diemžēl ir notikusi: nebūtu jaukuši ārā
skatuves pacēlumu, vecais parkets tā
arī gulētu zem tā. Tomēr daudz kas atkal aizšūts, „iekonservēts” – nosacīti
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var nomierināties. Ziņkārība līdz
ar
arhitektoniski-mākslinieciskās
izpētes
tapšanu
kopumā
ir
apmierināta. Atbildības sajūta? Jā,
citreiz uznāk doma, ka, ja nezinātu
neko par zālē notiekošo, gulētu
mierīgāk. Sirds sāp par nesaglābto
veco parketu un sienu aizšūšanu ar
ģipškartonu. Taču viens (pat divi!)
nav karotājs, turklāt tomēr liekas, ka
mēģināju daudz ko izdarīt un kaut kas
arī panākts. Pārejam vienkārši trūkst
iekšējo resursu...

Cerības gaisma

Anna Kozorovicka

Mūsu Plaudes kundze
Rita Astra Plaude (04.08.1931.-15.08.2020.)
Šī
gada
15.
augustā
astoņdesmit deviņu gadu
vecumā
mūžībā
devās
stājglezniecības
restauratore – vecmeistare, lieliska
skolotāja, kolēģe un izcila
personība Rita Astra Plaude
(dz. Gruzevska).
Rita Astra Plaude bija Latvijas Restauratoru biedrības
biedre,
kopš
biedrības
pirmsākuma.
Vienmēr
aktīvi apmeklējusi biedrības
pasākumus un centās par
biedrību ieinteresēt savus
audzēkņus.
Regulāri piedalījusies Baltijas valstu restaurācijas triennāles konferencēs un izstādēs,
kā arī LRB organizētajās
restaurācijas
izstādēs
ar

restaurētajiem darbiem un
izstāžu organizācijas darbā.
Ritai Plaudei bija pamatīga
mākslas zināšanu bāze. 1951.
gadā viņa beigusi J. Rozentāla
Rīgas mākslas vidusskolu un
1963. gadā - Rīgas Lietišķās
mākslas vidusskolas stikla

apdares nodaļu, mācījusies
LVMA Mākslas vēstures un
teorijas nodaļā (1966-1971).
Restauratora profesiju Rita
Plaude apguvusi Ādolfa Kozorovicka vadībā, strādājot
Latvijas Nacionālajā mākslas
muzejā, toreiz - LPSR
Mākslas muzeju un izstāžu
apvienotajā direkcijā (19681973), sākumā Aizrobežu
mākslas muzejā, vēlāk Valsts
mākslas muzejā, kā arī
stažējoties Ļeņingradā Valsts
Ermitāžā (1971) un Maskavā
Vissavienības
Zinātniskās
Restaurācijas
pētniecības
institūtā (1972-1975).
Rita Plaude no 1973. gada
5 gadus strādājusi Rundāles
pils muzejā, pēc tam 30 gadus
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nostrādājusi Rīgas vēstures
un kuģniecības muzejā (19782009).
Rita
Plaude
devusi
lielu ieguldījumu topošo
stājglezniecības restauratoru
izglītošanā.

No 1991.gada līdz 1996.gadam strādājusi par praktiskās
restaurācijas
pasniedzēju
Latvijas Mākslas akadēmijas
Restaurācijas nodaļā. Arī pēc
tam, kā studenti viņu dēvēja,
Plaudes kundze, vienmēr
laipni sniegusi padomus un
atbalstu visiem, kam tas bijis
nepieciešams. LMA studentiem praktisko darbu stundās
bija daudz interesantu sarunu
gan par restaurāciju, gan par
dzīvi. Īpaši lielajā, kā mēs
saucām, ēdamajā starpbrīdī,
kad tika smērētas maizītes un
kannā kūpēja ūdens, lai pagatavotu tasi gardas tējas vai
kafijas.
Plaudes kundzi neaizmirsām
arī, tad, kad viņa vairs
nestrādāja LMA. Katru gadu
tikāmies pie viņas mājās,

atzīmējot Ritas.
Rita Plaude piedalījusies
daudzu
kultūrvēsturisku
priekšmetu restaurācijā, starp
kuriem ir sienas gleznojums
Rīgas vēstures un kuģniecības
muzeja Kolonnu zālē, Rīgas
Domā apgleznotie
ērģeļu 1.balkona 6
pildiņi,
D.Valtera
„Melngalvju
biedrības ģerbonis”
17.gs.
(1984-95),
J.Tīdemaņa „Akts”
1920
(1969-70),
L.Šorera „Matiasa
Elera portrets” 1757.
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Mūžīgu mieru un gaismu...
Ineta Augustina,
Zane Stikāne
Dita Murziņa

(1988-90), G.D. Hinša sienu
gleznojumi Ungurmuižā un
17.-20.gs. gleznas no Latvijas
muzeju krājumiem, baznīcām P.S. Intervija ar Ritu Plaudi
un privātkolekcijām.
2017. gadā LRB projekta
“Restaurācijas
profesijas
dzīvā vēsture” ietvaros:
https://www.restauratorubiedriba.lv/intervija-ar-rituplaudi
21.augustā
Ritu
Plaudi
izvadīja no Doma baznīcas
ar skaistu aizlūgumu ērģeļu
pavadījumā un, baznīcas zvanam skanot aizveda uz krematoriju. Urnu paredzēts apglabāt
Pļavnieku
kapos
blakus
Plaudes kundzes vecāku atdusas vietai.
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